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از شما سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. شما کار حسابداری حرفه ای را همزمان با تحصیل حسابداری در دانشگاه، 
شروع کردید و تجربه زیادی در باره کار حسابداری حرفه ای دارید. این نظر وجود دارد که حسابداران جوان، نه در دانشگاه 
و نه در محیط حرفه، آن طور که باید، با اخالق حرفه ای آشنا نمی شوند و آموزش نمی بینند. اخالق را چگونه برای آنان تعریف 
می کنید؟ اخالق چه ارتباطی با حسابداری دارد و حسابداران حرفه ای چه تعهدی به رعایت آن دارند؟ آیا تضمینی وجود دارد که 

حسابداران حرفه ای اخالق را رعایت می کنند؟
نادریان

از نظر اساتید فن، اخالق مسئولیت پذیری در قبال حقوق افراد است و نگاه درست به رعایت اخالق، اعمال جریمه و مجازات نیست بلکه 
روشهای اخالقی منجر به ارزش آفرینی پایدار می شود و اخالق ابزاری است برای تبدیل ارزش به عمل.

ویژگیهای اخالق حرفه ای، مسئولیت پذیری، صداقت، رعایت ارزشها، احترام به دیگران، وفای به عهد، و عدالت و انصاف است.
مسـئولیت پذیری اخالقـی، حرفـه را برای مشـتریان، تامین کنندگان و سـایر ذینفعـان، پیش بینی پذیـر می کند. مزایـای پیش بینی پذیری، 

امانـت داری، رازداری، قانون پذیـری، حفـظ حریم خصوصـی افراد و پایبندی به تعهدات اسـت.
استفاده کنندگان از اطالعات مالی، با اتکا به اصول اخالقی حسابرسان تصمیم می گیرند. پس، التزام و پایبندی به اصول اخالقی، در مرکز 

ثقل انتظار از حسابرسان است.

گفتگو با
   هوشنگ نادریان

مدیرعامل موسسه حسابرسی مفیدراهبر 

تحکیم اعتماد کلید استقالل
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حرفه حسابرسی به نحو قابل توّجهی با مسائل اخالقی پیوند 
ذینفعان  برای  اعتمادسازی  مستقل  حسابرسان  وظیفه  دارد. 
است، لذا باید در راستای حفظ منافع عمومی پایبند به اخالق 
بود؛ و حسابرسان که می خواهند اطمینان و اعتماد ایجاد کنند، 
خود باید معتمد و مورد اطمینان باشند. حفظ اعتماد عمومی به 
حسابرسان تا زمانی میسر است که خدمات خود را در سطحی 

ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند.
در کشـورمان جهـت اطمینان از رعایت آییـن رفتار حرفه ای 
توسـط حسـابداران رسـمی، پیش بینی هایی شـده مشتمل بر: 
تصویـب آییـن اخـالق و رفتـار حرفـه ای، تصویـب آیین نامـه 
کارگروه هـای  از  اسـتفاده  حرفـه ای،  نظـارت  و  انضباطـی 
تخصصـی بـرای نظـارت بـر حرفـه، وجـود هیئتهـای نظارتی 
بـدوی و هیئـت عالـی نظـارت جهـت اعمـال مجـازات مـوارد 
تخلـف، نظـارت حرفـه ای اعضای جامعه توسـط هیئـت عالی 
نظـارت جامعـه، و در نهایـت وجـود هیئـت ویـژه رسـیدگی به 

تخلفـات، قصـور و اهمـال جامعه. 
ضمن آن که به موازات اقدام یادشده که در چارچوب وظایف 
جامعه حسابداران رسمی صورت می گیرد، نظارتهای حرفه ای 
دیگر نیز از طریق هیئت پذیرش موسسات حسابرسی معتمد 
در  نیز  جداگانه ای  انضباطی  سازوکار  و  اعمال  بورس  سازمان 

این رابطه برقرار است.
تضمین  موجب  یادشده  موارد  آیا  این که  به  پاسخ  در 
قضاوت  شده،  حرفه ای  رفتار  آیین  رعایت  اطمینان بخشی 
فاقد  و  شکلی  عمدتًا  اعمال شده  نظارتهای  که  است  این  من 
حرفه  امور  به  انتظام بخشی  جهت  اثربخش  و  الزم  محتوای 
مانعی  که  نیست  باال  آن قدر  تخلف  هزینه  هنوز  و  است  بوده 
جّدی برای رعایت نکردن اخالق حرفه ای شود. دالئل این امر 

را می توان به شرح ذیل احصا کرد:
1- بخش عمده نظارتهای درون جامعه به صورت خودانتظامی 
انجام شده و فاقد استقالل الزم می باشد؛ لذا اثربخشی الزم 

را فاقد است.
2- در بخش نظارتهای مورد عمل که با عضویت افراد منتخب 
دولت انجام می گیرد نیز این بخش در عمل کارایی و اثربخشی 

الزم جهت انتظام امور در حرفه را نشان نداده است.
3- نظارت سازمان بورس نیز ضمن آن که تاثیرگذاری جّدی بر 

کیفیت حسابرسی واحدهای شرکتهای بورسی داشته، به دلیل 
آن که عمدتًا متکی به ظاهر گزارشهای حسابرسی است، فاقد 

محتوای کامل و جامع می باشد.
جهت  مناسب  شرایط  نتوانسته  رسمی  حسابداران  جامعه   -4
لذا  و  کند  فراهم  را  کشور  در  حسابرسی  نفوذ  ضریب  افزایش 
نیامده،  در  فعل  به  کشور  حسابرسی  توان  از  عمده ای  بخش 
برخورد  زمینه  و در عمل کوچک ماندن موسسات حسابرسی، 
شاهد  لذا  و  کرده  سلب  حسابرسان  از  را  حرفه ای  و  مستقل 

رفتارهای غیرحرفه ای هستیم.
5- جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی )به عنوان متولی 
استانداردگذاری در حرفه(، امکانات الزم جهت ارائه رهنمودهای 
و  حسابداری  استانداردهای  تکمیل  جهت  به موقع  و  جامع 
حسابرسی را فراهم نکرده اند و لذا ابهام و ایهام عمده ای در اجرای 
کارهای حسابرسی و قضاوت های حرفه ای وجود دارد که این نیز 

فاصله رعایت اخالق حرفه ای را افزایش می دهد.
6- استفاده کنندگان اصلی گزارشهای حسابرسی مستقل به ویژه 
از  سهامداران فاقد دانش و اطالعات الزم برای توقع درست 
اخذ  به  تمایل  فعلی  شرایط  در  درنتیجه  و  بوده  حرفه ای  کار 
آن  شرایط  فراهم کردن  بدون  حسابرسان  از  مطلوب  گزارش 
غالب شده و این توقع غیرحرفه ای نیز به رعایت نکردن رفتار 

حرفه ای در میان حسابرسان دامن زده است.
 

رعایت اخالق حرفه ای چه اهمیتی دارد و در تجربه شما 
مهمترین موارد نقض آیین رفتار حرفه ای کدام بوده است؟ 

نادریان 
محدودیـت  حرفـه ای،  رفتـار  آییـن  نقـض  مـوارد  مهمتریـن 
حسـابداران در رعایـت اصـل اسـتقالل و ابـراز نظـر مسـتقل 
رقابـت  و  نرخ شـکنی  کشف شـده،  تحریفـات  افشـای  در 
ناسـالم اسـت کـه متاسـفانه به دلیـل پیش گفتـه درس کافـی از 
آن نگرفته ایـم و تمهیـدات الزم و اثربخـش جهـت رفـع آنهـا 
فراهـم نکرده ایـم. اگـر بـه مشـکالت ناشـی از بی توجهـی بـه 
اخـالق حرفـه ای کـه موجـب زیـر سـئوال رفتـن مشـروعیت 
حرفـه و سـلب اعتمـاد از آن، اثرمنفـی بـر عملکـرد، تخریـب 
رابطـه بـا محیـط، ایجـاد زمینـه فسـاد، بی مسـئولیتی و افـت 
و  نهایـت کاهـش رضایـت صاحبـکاران  و در  کاری،  وجـدان 
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اخـالق  رعایـت  اهمیـت  کنیـم،  توجـه  مـی شـود،  ذینفعـان 
حرفـه ای نمـود بیشـتری پیـدا می کنـد.

 
پاسخ  روز  مسایل  به  اندازه  چه  تا  حرفه ای  رفتار  آیین 

می دهد؟
نادریان

استاندارد  و  مقررات  و  قوانین  بررسی  استاندارد  دو  متاسفانه 
تقلب از موارد مغفول در حرفه حسابرسی است. پیچیدگیهای 
و  پیشرفته  روشهای  از  استفاده  نیازمند  امروز  دنیای  در  تقلب 
آیین  و  مقررات  است.  آن  پیچیدگیهای  و  شرایط  با  متناسب 
همواره  پیچیدگیها  این  با  متناسب  می بایست  حرفه ای  رفتار 
شرایط  در  که  باشد  نیاز  این  پاسخگوی  بتواند  تا  شده  به روز 

فعلی شاهد اقدام مناسبی از این بابت نیستیم.

به موضوع مهم استقالل برگردیم. چه عواملی در تقویت 
استقالل حسابرسان ایرانی موثر است؟ 

نادریان
کلمه  که  باالست  آن قدر  حسابرسی  حرفه  استقالل  اهمیت 
مستقل به  عنوان این حرفه اضافه شده است؛ لذا حسابرسان 
نظر  از  هم  و  باطنی  و  فکری  هم  جهات،  همه  در  مستقل 

ظاهری که مشروح آن در آیین رفتار حرفه ای بیان شده، باید 
این مهم را رعایت کنند. استقالل کلید تحکیم اعتماد است. 

الزمــه رعایــت اســتقالل، فراهم ســاختن زمینه های آن 
اســت؛ وجود کار الزم برای حسابرســان، تقویت موسســات 
حسابرســی، و کم کــردن تعدد موسســات کوچــک، آموزش 
حسابداران به داشتن شــخصیت مستقل و حفظ آن در مقاطع 
مهــم تصمیم گیری حسابرســی، وجود سیســتمهای نظارتی 
مناسب جهت اطمینان از رعایت استقالل، و برخورد انضباطی 
متناســب با تخلف در صورت احراز آن، ازجمله موارد موثر در 

حفظ استقالل حسابرسان است. 
یکـی از نـکات مهـم در ایـن زمینـه نیـز بحـث مرجـع انتخـاب 
حسـابرس مستقل اسـت. از جنبه نظری، انتخاب بازرس قانونی و 
حسـابرس مسـتقل به عهده مجمع عمومی صاحبان سـهام اسـت؛ 
اّمـا در مقـام عمل دخالـت مدیـران اجرایی در انتخاب حسـابرس، 
بی توجهـی به ایفای درسـت وظیفه کمیته حسابرسـی، و نارسـایی 
در اسـتقرار نظـام راهبـری مطلـوب شـرکتی، از عواملـی اسـت که 

موجـب کاهش اسـتقالل حسابرسـی می شـود. 
اساتید فن دالئل عمده بروز رفتار غیراخالقی را ناشناخته بودن 
وجود  خارجی،  و  داخلی  فشارهای  وجود  اخالقی،  رفتارهای 
و  تفسیرپذیر  و  غیرشفاف  سیاستهای  و  مقررات  و  قوانین 

پایین بودن هزینه ارتکاب به رفتار غیراخالقی می دانند.
برخـی حسـابرس مسـتقل را قاضی مالـی می داننـد و قضاوت 
حرفـه ای فـراز مهّمـی از کار حسابرسـی مسـتقل می باشـد. در 
برهـه تصمیم گیـری حرفـه ای، ایـن اسـتقالل اسـت کـه نقـش 
کلیـدی در افشـای مـوارد کشف شـده دارد. یعنـی اگـر همـه کار 
اّمـا  شـود  انجـام  حسابرسـی  اسـتانداردهای  طبـق  حسابرسـی 
اسـتقالل نباشـد، عماًل اسـتانداردهای حرفه ای قربانی می شـود 
ایجـاد  اسـت.  الزم  اثربخشـی  فاقـد  حسابرسـی  کار  نتیجـه  و 
مطـرح  کـه  همان طـور  حسابرسـی،  بـرای  مسـتقل  شـخصیت 
شـد، نیازمنـد فراهم شـدن زمینه هـای آن اسـت و هویـت حرفـه 
حسابرسـی نیز در گرو رفتار حرفه ای حسابرسـان مسـتقل اسـت. 
رفتـار  از  پرهیـز  جـرات  حسابرسـان  بـه  حرفـه ای  اخـالق 
غیراخالقـی در بزنگاه هـای حسـاس قضـاوت حرفـه ای می دهـد. 
آمـوزش و نظـارت هدفمنـد نیـز قطعـًا نقش مهمـی در ایـن زمینه 
اخـالق  رعایـت  تـا  شـود  فراهـم  شـرایطی  بایـد  و  می کنـد  ایفـا 

التزام و پایبندی 

به اصول اخالقی 

در مرکز ثقل انتظار  

از حسابرسان است
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حرفـه ای توسـط حسـابرس در تضـاد بـا منافـع بلندمـدت وی قرار 
نگیـرد و حسـابرس بـا اطمینان و قلبـًا تن به رعایـت اخالق بدهد.

آیـا همـه حسـابداران حرفـه ای، اعـم از حسـابرس و 
غیرحسـابرس، تابـع ضوابط آییـن رفتار حرفـه ای قرار 

می گیرنـد؟
نادریان

مسئوالن  و  حسابداران  از  عمده ای  تعداد  موجود،  آمار  طبق 
تابع  نیز  آنها  که  غیرشاغلند  رسمی  حسابدار  شرکتها،  مالی 
ضوابط مربوط در آیین رفتار حرفه ای هستند. اطالعات نشان 
از  عمدتًا  رسمی  از حسابداران  گروه  این  متاسفانه  که  می دهد 
شمول نظارت جامعه حرفه ای خارج بوده و نظارت موثری بر 
آنها اعمال نمی شود. قطعًا اعمال نظارت وکنترل رفتارحرفه ای 
رعایت  بهبود  بر  موثر  رسمی،  حسابداران  از  گروه  این  بر 
زمینه  و  است  توسط حسابداران رسمی شاغل  رفتار حرفه ای 

سالم سازی محیط حرفه ای را نیز فراهم می کند.

رفتـار حرفـه ای شـامل  آییـن  انضباطـی  مقـررات  آیـا 
می شـود؟ هـم  حسابرسـی  موسسـه های 

نادریان 
در مقـررات انضباطـی فعلی، هم برای حسابرسـان محکومیت 
مجـازات  البتـه،  موسسـات.  بـرای  هـم  و  پیش بینی شـده 
موسسـات عمدتـًا به تعلیـق و ممنوعیت از انجـام کار در حیطه 
کار جامعـه حسـابداران رسـمی، و یا تعلیق عضویت موسسـات 
به نظـر  اسـت.  بورسـی  کارهـای  حیطـه  در  بورسـی  معتمـد 
می رسـد در مـورد موسسـات، اعمـال جرائم نقدی کـه در حال 
حاضر مجاز شـناخته نشـده اسـت، ممکن اسـت زمینـه اعمال 

نظـارت مناسـبتر را فراهم سـازد.

چـه راهـی بـرای باالبـردن اعتبـار گزارشـگری مالـی در 
ایـران می بینید؟ چـه راهی بـرای ارتقای تعهـد و پایبندی 
حسـابداران حرفـه ای به آییـن رفتار حرفه ای وجـود دارد؟

نادریان
راه های ارتقای تعهد و پایبندی حسابداران رسمی به آیین رفتار 
حرفه ای و افزایش اعتبار گزارشگری مالی و نقش حسابداران 

حرفه ای در کشور را در موارد زیر می شود جمع بندی کرد:
دولت  نظارتی  و  حمایتی  محتوایی  و  واقعی  نقش  ایفای   -1
فرهنگ  تقویت  راستای  در  حسابداری  و  حسابرسی  حرفه  از 

حسابخواهی، حسابدهی و نظارت؛
2- ایجاد نهاد نظارتی مستقل جهت تقویت نظارت بر حرفه و 

فراهم ساختن زمینه انجام مطلوب خدمات حرفه ای؛
گزینش حسابداران رسمی و همچنین  در  اخالق  به  توجه   -3

جذب همکاران در موسسه های حسابرسی؛
4- استقرار نظام راهبری مطلوب در واحدهای مورد رسیدگی و 

موسسات حسابرسی؛
5- برنامه ریزی مناسب جهت تبیین و رعایت درست ارزشهای 
موازین  رعایت نشدن  موارد  از  پرهیز  جهت  حرفه  اخالقی 

حرفه ای و تنظیم روابط حرفه ای با ذینفعان؛
6- فراهم ساختن زمینه های الزم جهت حفظ اخالق حسابداران 

رسمی به ویژه تامین کار کافی و رشد و توسعه موسسات؛
7- تدوین منشور اخالقی در موسسات حسابرسی و نظارت بر 
رعایت آنها و توجه به آموزشهای عملی اخالق و ایجاد اعتقاد 

قلبی به رعایت اخالق.

از شـما بـرای شـرکت در ایـن گفتگـو صمیمانه تشـکر 
می کنیـم.

هزینه تخلف

آنقدر باال نیست که

مانعی جدی برای

رعایت نکردن

اخالق حرفه ای شود


